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Inwoners (1 januari 2019)
Utrecht: 352.941
Leidsche Rijn: 38.859

WIJKOPGAVE GEZONDHEID LEIDSCHE RIJN

2019-2023
Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen
regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en
emotionele uitdagingen in het leven.
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45% van de inwoners ervaart sociale eenzaamheid.
Aantal jongeren stijgt fors

65% verwachte groei van
aantal inwoners (60.272 in
2040)
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JGZ

2018
2040
12-17 jaar: 2.812
4.856 (73%)
18-23 jaar: 1.773
3.896 (120%)
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WIJKSPEERPUNT = GROET EN ONTMOET
Fysieke ontwikkelingen
zoals:
•

Hoogbouwkavel MARK
• Leeuwesteyn
• Groenewoud
• Rijnvliet
• Leidsche Rijn Centrum afmaken
• Woningen in ‘t Zand en Parkwijk
• Aanpassingen speelruimte
• (Nieuwe) schoollocaties

Kansen voor Jeugd 10-14 (Jurre)
-

Jeugd is de toekomst
Stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Begrijpen belevingswereld en versterken leefwereld
Ingang via ouders, school, andere jongeren

Welkom in de wijk (Nieuw in de wijk)
-

Behoefte aan informatie, contacten en elkaar ontmoeten:
buddies en Wijkinformatiepunt (netwerk in de wijk).
- Gaat om verhuizers uit andere Utrechtse wijken en
elders in Nederland, internationals en statushouders met
weinig contacten.

Contacten voor ouderen (Henk)
- Relatie eenzaamheid/gezondheid
- Jong + oud = goud
- Informatievoorziening van belang
- Welzijn op Recept

Meer data kunt u vinden op www.volksgezondheidsmonitor.nl

Maximaal Gezond

GEZ
Julius
SGU

Leidsche Rijn
maken we samen

In de Kern
Gezond
Voedselbank
Moskee
Kerken

Veranderend ouderschap (Merel)
- Behoefte aan informatie en contacten (netwerk in
de wijk)
- Professionals en ervaringsdeskundigen (ouders
én kinderen)
- Multidisciplinair-dus met buurtteam, JGZ, JOU,
DOCK, KOOS, advocaat, mediator etc.
- Collectieve opvoedondersteuning
- Online ouderschapscursus

Aandacht voor mantelzorgers (Madiha)
- Signalering belangrijk
- Aansluiten bij netwerken in de wijk
- Belang samenwerking formele en
informele zorg
- Nieuwe groep: vrouwen niet-westerse
achtergrond

